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ObjeJvo	  



ObjeJvo	  
•  O	  objeJvo	  é	  recuperar	  aspectos	  caracterís3cos	  da	  
história	  do	  financiamento	  na	  economia	  brasileira,	  
par%ndo	  da	  etapa	  colonial	  e	  chegando	  aos	  dias	  atuais.	  

	  
•  Apontamos	  a	  existência	  de	  seis	  ciclos	  de	  financiamento	  
correspondentes	  à	  vigência	  de	  determinados	  marcos	  
ins3tucionais	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  economia	  brasileira.	  

•  Tais	  ciclos	  estão	  estreitamente	  relacionados	  às	  	  
ondas	  de	  liquidez	  internacional.	  
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Dinâmica	  na	  história	  do	  financiamento	  
no	  Brasil	  

•  Os	  períodos	  de	  fácil	  
endividamento	  externo	  
são,	  sistema%camente,	  
seguidos	  de	  etapas	  de	  
ajustamento	  e	  recessão,	  
quando	  se	  torna	  necessário	  
forjar	  soluções	  domés3cas	  –	  
subs%tutos	  da	  moeda	  
internacional,	  inovações	  
financeiras,	  etc.	  –	  para	  
atender	  à	  demanda	  de	  
financiamento.	  

•  A	  abertura	  financeira,	  	  
que	  subordina	  a	  economia	  
brasileira	  às	  vicissitudes	  do	  
mercado	  externo,	  	  
tem	  relação	  direta	  com	  	  
a	  instabilidade	  e	  o	  
(sub)desenvolvimento	  
financeiro	  da	  nossa	  
economia.	  
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Hipótese	  



Hipótese	  

•  Nossa	  hipótese	  é	  que	  
o	  problema	  básico	  da	  
economia	  brasileira,	  
na	  área	  de	  
financiamento,	  era	  
a	  carência	  de	  funding	  
interno	  adequado	  
para	  alongar	  o	  perfil	  
do	  endividamento.  

•  Se	  essa	  hipótese	  
es%ver	  correta,	  	  
suscita	  uma	  questão:	  	  
por	  que	  havia	  a	  
incapacidade	  nacional	  
de	  gerar	  ou	  organizar	  
tais	  mecanismos	  
domés3cos	  de	  
funding? 
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Estado	  do	  crédito	  	  
pré-‐estabilização	  do	  nível	  de	  preços	  

•  Hipótese-‐explicaJva:	  o	  risco	  de	  fragilidade	  financeira	  
era	  imenso,	  dado	  o	  grau	  de	  indexação	  da	  economia	  
brasileira,	  na	  época.	  	  

•  O	  crédito	  efeJvamente	  contratado	  estabelece	  uma	  
interdependência	  entre	  oferta	  e	  demanda,	  ou	  seja,	  	  
se	  ele	  diminui,	  trata-‐se	  não	  só	  de	  um	  problema	  de	  
carência	  de	  fundos	  de	  longo	  prazo	  para	  emprés3mos,	  
mas	  também	  de	  escassez	  de	  demanda	  por	  fundos	  de	  
curto	  prazo,	  dentro	  das	  condições	  contratuais	  
oferecidas	  com	  indexação	  e	  altos	  juros.	  	  
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circuito	  de	  financiamento	  
Bancos 

Comerciais 
Empresas Não 

Financeiras 

Empresas Não 
Financeiras 

Efeito 
Multiplicador 

Mercado de 
Capitais Famílias 

Investidores 
Institucionais 
(EPC, SS, FIF) 

Crédito ao 
Consumidor e 
Financiamento 
Habitacional 

Bancos de 
Investimento 

Investimento 

Renda 

Gastos 

Aplicações 

Lançamento 
Primário 

Fundos de Longo Prazo 

Funding 

Finance 

Pagamento das Dívidas 
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Crédito	  bancário	  Vpico:	  finance	  

•  Na	  vigência	  de	  um	  modelo	  onde	  o	  sistema	  financeiro	  	  
já	  tenha	  o	  necessário	  grau	  de	  desenvolvimento,	  	  
o	  crédito	  bancário	  Hpico,	  de	  curto	  prazo,	  é	  realizado	  	  
a	  par%r	  do	  finance,	  isto	  é,	  da	  existência	  de	  um	  	  
fundo	  rota3vo	  bancário,	  onde	  os	  emprés3mos	  retornam	  
à	  rede	  bancária	  sob	  forma	  de	  novos	  depósitos.	  

	  
•  À	  medida	  que	  estes	  recursos	  provenientes	  do	  crédito	  
vão	  sendo	  u%lizados	  e	  a	  produção	  realizada,	  	  
o	  mul3plicador	  do	  inves3mento	  opera	  e	  	  
renda	  adicional	  vai	  sendo	  gerada	  e	  distribuída	  	  
entre	  as	  famílias	  e	  empresas,	  	  
que	  a	  aplicam	  em	  a3vos	  financeiros.	  
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Captação	  de	  funding	  

•  A	  dedução	  é	  que	  há	  necessidade	  de	  um	  
conjunto	  de	  ins3tuições	  financeiras	  que	  
possam	  captar	  essa	  renda	  adicional	  e	  
transformá-‐la	  em	  recursos	  financeiros	  de	  
longo	  prazo	  (funding),	  os	  quais	  venham	  a	  ser	  
adquiridos	  pelas	  empresas	  inves%doras	  a	  fim	  
de	  consolidar	  o	  prazo	  de	  suas	  estruturas	  de	  
passivos	  e	  a3vos.	  	  
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Periodização	  



Periodização	  da	  	  
história	  financeira	  brasileira	  

•  Estabelecida	  com	  base	  em	  marcos	  
insJtucionais,	  definidos	  a	  par%r	  de	  processos	  
de	  inovações	  financeiras,	  em	  nível	  nacional,	  
orientados	  por	  vontade	  polí3ca	  explícita	  	  
como	  resposta:	  	  
1.	  aos	  choques	  cambiais	  (com	  fugas	  de	  capital);	  	  
2.	  à	  geração	  de	  necessidades	  e	  possibilidades	  
econômico-‐financeiras	  internas.  
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InsJtucionalidade	  	  
criada,	  destruída	  e	  recriada	  

•  Foram	  caracterís%cas	  
nessa	  história	  	  
a	  fundação	  e	  	  
a	  exJnção	  de	  
insJtuições	  
financeiras	  com	  
propósitos	  específicos	  
–	  caso	  epico	  dos	  	  
bancos	  estaduais. 

•  Houve	  uma	  conenua	  
criação,	  destruição	  e	  
recriação	  de	  um	  
conjunto	  de	  regras	  e	  
contratos	  que	  %veram	  
como	  propósito	  
redesenhar	  o	  sistema	  
de	  financiamento. 
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Primeiro	  Ciclo	  

•  Com	  base	  nesses	  critérios,	  o	  primeiro	  ciclo	  
dessa	  história	  –	  um	  longo	  período	  (3	  séculos)	  
de	  diminuta	  entrada	  de	  capital	  estrangeiro	  e	  
escassez	  monetária	  	  –	  vai	  do	  início	  do	  período	  
colonial	  até	  a	  criação	  do	  primeiro	  banco	  no	  
Brasil,	  “marco	  zero”	  na	  história	  financeira	  
nacional,	  que	  ocorreu	  com	  aa	  chegada	  da	  
corte	  portuguesa	  à	  colônia	  em	  1808. 
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Fortuna	  na	  colônia	  
•  No	  espaço	  colonial,	  a	  forma	  de	  manutenção	  de	  
fortuna	  local,	  composta	  de	  escravos,	  terras	  e	  
engenhos,	  era	  em	  bens	  de	  raiz,	  não	  sendo	  possível	  
levá-‐los	  para	  a	  metrópole	  europeia,	  havendo	  grande	  
dificuldade	  para	  transformar	  a	  fortuna	  em	  dinheiro.	  

	  
•  Muitos	  senhores	  de	  engenho	  eram	  ricos,	  mas	  havia	  	  
o	  problema	  de	  falta	  crônica	  de	  moeda	  metálica.	  

	  	  
•  Os	  patrimônios	  imobilizados	  eram	  cada	  vez	  maiores,	  
mas	  a	  liquidez	  proporcionalmente	  menor,	  	  
pois	  o	  valor	  de	  produção	  crescia	  muito	  mais	  que	  	  
a	  moeda	  em	  circulação.	  	  
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Moeda	  de	  Crédito	  
•  O	  escambo	  –	  troca	  direta	  de	  mercadorias	  –	  	  

era	  a	  regra	  no	  varejo.	  

•  Os	  subsJtutos	  da	  moeda	  (açúcar	  e	  escravos)	  	  
não	  atendiam	  às	  necessidades	  de	  meios	  de	  pagamento.	  	  

•  Para	  gerar	  “moeda	  de	  crédito”	  foi	  necessário	  criar	  laços	  de	  
dependência	  pessoal,	  mesmo	  entre	  os	  homens	  livres.	  	  

•  A	  “troca”,	  quando	  não	  liquidada	  em	  moeda,	  confundia-‐se	  
com	  as	  relações	  pessoais	  de	  dependência	  ou	  domínio,	  e	  	  
a	  “riqueza”,	  com	  o	  controle	  de	  homens	  e	  bens.	  	  
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Relações	  pessoais	  de	  clientela	  
•  Essa	  cadeia	  de	  “cordialidade”	  –	  com	  relações	  pessoais	  de	  

clientela	  –	  determinava	  o	  crédito	  pessoal	  de	  cada	  qual.	  

•  Origina,	  então,	  uma	  longa	  tradição	  histórica	  brasileira	  de	  
tratar	  os	  negócios	  como	  relações	  pessoais,	  com	  o	  fornecedor	  
do	  crédito	  sendo	  considerado	  alguém	  com	  quem	  se	  tem	  uma	  
dívida	  moral,	  em	  vez	  de	  se	  estabelecer	  relações	  monetárias,	  
liquidando	  as	  ligações	  pessoais	  com	  a	  entrega	  do	  dinheiro.	  

•  Com	  o	  ouro,	  no	  século	  XVIII,	  o	  comércio	  em	  base	  monetária	  
passa	  a	  ser	  uma	  realidade	  clandes%na	  no	  interior	  da	  Colônia:	  	  
os	  locais	  podem	  acumular	  moeda	  e	  	  
surge	  a	  possibilidade	  de	  se	  fazer	  fortunas	  monetárias.	  
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Segundo	  Ciclo	  

•  O	  segundo	  ciclo,	  que	  
podemos	  caracterizar	  
como	  de	  “abertura	  
financeira”,	  inicia-‐se	  
então	  em	  1808.	   

•  É	  uma	  fase	  de	  grande	  
endividamento	  no	  
exterior	  e	  tenta3vas	  
sucessivas	  e	  fracassadas	  
de	  “fazer	  o	  dever	  de	  
casa”	  exigido	  pelo	  
padrão-‐ouro,	  	  
a	  qual	  termina	  com	  	  
o	  (segundo)	  funding	  
loan,	  em	  1914.	  
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Independência	  políJca	  em	  troca	  de	  
dependência	  financeira	  

•  Historicamente,	  	  
o	  maior	  problema	  no	  
passivo	  do	  balanço	  de	  
pagamentos	  do	  país	  
deriva-‐se	  das	  remessas	  
feitas	  para	  pagamento	  
de	  dívida	  externa.	  

•  Esta	  tem	  origem	  com	  a	  
própria	  “independência”	  
do	  país	  -‐	  pois	  o	  
reconhecimento	  do	  Brasil	  
como	  Nação	  
independente	  só	  foi	  
possível	  mediante	  a	  
passagem	  da	  dívida	  
portuguesa	  com	  a	  
Inglaterra	  para	  o	  Brasil	  -‐	  e	  
foi	  logo	  seguida	  de	  outras.	  
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Evolução	  (e	  evasão)	  da	  moeda	  metálica	  	  
no	  século	  XIX	  

•  Há	  falta	  de	  conJnuidade	  na	  evolução	  dos	  órgãos	  emissores	  
das	  notas	  bancárias	  e	  do	  Tesouro	  Nacional.	  	  

	  
•  No	  histórico	  do	  sistema	  monetário	  brasileiro,	  percebe-‐se	  que	  	  

a	  moeda	  de	  curso	  forçado	  tende	  a	  se	  impor	  como	  regra,	  	  
com	  a	  subs%tuição	  completa	  da	  moeda	  metálica,	  inicialmente,	  
pelas	  notas	  de	  bancos	  emissores	  (lastreadas	  em	  etulos	  de	  
dívida	  pública)	  e,	  depois,	  por	  papel-‐moeda	  emi3do	  pelo	  	  
Tesouro	  Nacional.	  	  

•  Foram	  inúteis	  todos	  os	  esforços	  para	  lastrear	  em	  ouro	  as	  
emissões	  de	  notas	  para	  circulação,	  devido	  a	  eventos	  
internacionais	  que	  levaram	  à	  evasão	  das	  reservas	  cambiais,	  
forçando	  a	  interrupção	  dos	  experimentos	  com	  o	  padrão-‐ouro.	  
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Encerramento	  do	  Segundo	  Ciclo	  

•  O	  encerramento	  desse	  
ciclo	  (após	  um	  século)	  	  
é	  estabelecido:	  	  

1.  pelo	  fechamento	  da	  
economia	  em	  âmbito	  
internacional,	  	  
em	  consequência	  da	  
Primeira	  Guerra	  
Mundial,	  e	  	  

2.  pela	  fuga	  de	  reservas	  
em	  ouro.	  	  

•  Inicia-‐se	  uma	  	  
onda	  de	  nacionalização	  e	  
fortalecimento	  do	  sistema	  
bancário	  nos	  anos	  20	  e	  30	  
(inclusive	  com	  a	  Lei	  
Bancária	  de	  1921),	  	  
em	  que	  pese	  o	  retorno	  ao	  
padrão-‐ouro	  com	  a	  breve	  
experiência	  da	  Caixa	  de	  
Estabilização	  (1927-‐29).	  
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Terceiro	  Ciclo	  

•  Tem	  início	  com	  a	  conjuntura	  de	  transição	  
insJtucional,	  após	  a	  I	  Guerra	  (1914-‐1918),	  e	  	  
prolonga-‐se	  até	  a	  reforma	  financeira	  de	  1964.	  	  

•  Com	  a	  metade	  da	  duração	  secular	  do	  ciclo	  
anterior,	  é	  caracterizado	  por	  recorrer-‐se	  
rela3vamente	  menos	  a	  emprés3mos	  em	  moeda	  
estrangeira	  –	  exceto	  nos	  anos	  20.	  	  

•  A	  lição	  histórica	  a	  ser	  %rada	  do	  período	  é	  que	  	  
“o	  capital	  se	  faz	  em	  casa”.  
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Análise	  dos	  mecanismos	  de	  financiamento	  
•  A	  análise	  dos	  mecanismos	  de	  financiamento	  	  
ao	  longo	  da	  história	  da	  economia	  brasileira	  mostra	  	  
um	  rearranjo,	  de	  acordo	  com	  a	  conformação	  de	  cada	  
padrão	  de	  desenvolvimento,	  de	  uma	  	  
estrutura	  financeira	  tripolar,	  cons%tuída	  de:	  	  
1.	  setor	  externo,	  	  
2.	  setor	  público	  e	  	  
3.	  setor	  financeiro	  privado	  nacional.	  	  

•  Enquanto	  este	  úl%mo,	  especialmente	  na	  área	  
bancária,	  restringe-‐se	  ao	  financiamento	  das	  
necessidades	  de	  capital	  de	  giro,	  os	  dois	  outros	  
revezam-‐se	  na	  capacidade	  de	  financiar	  os	  
inves3mentos	  a	  prazo	  maior.	  
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Fontes	  dos	  fundos	  para	  	  
o	  processo	  de	  industrialização	  

1.  A	  primeira	  era	  o	  setor	  público,	  diretamente	  	  
pelo	  setor	  financeiro	  estatal	  ou	  via	  incen3vos	  fiscais	  	  
e	  manutenção	  de	  subsídios	  cambiais	  à	  	  
importação	  de	  equipamentos.	  	  

2.  A	  segunda	  era	  o	  setor	  externo,	  	  
principalmente	  no	  financiamento	  de	  importações.	  	  

3.  A	  terceira	  possibilidade	  era	  as	  empresas	  recorrerem	  	  
ao	  próprio	  autofinanciamento:	  	  
1.  pelo	  aumento	  da	  par3cipação	  societária	  de	  matrizes	  ou	  associadas,	  

através	  do	  ingresso	  de	  capital	  externo	  	  
(IDE	  –	  InvesJmento	  Direto	  Estrangeiro),	  ou	  	  

2.  pela	  u3lização	  de	  lucros	  re3dos,	  depreciação	  e	  reservas.	  	  
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Lucros	  reJdos	  

Os	  lucros	  tendiam	  a	  ser	  elevados:	  	  
1.  porque	  a	  estrutura	  de	  mercado	  predominante	  	  

nos	  setores	  industriais	  era	  o	  oligopólio,	  	  
2.  porque	   foram	   adotadas	   medidas	   de	   proteção	   de	  

mercado	  para	  a	  indústria	  nascente,	  e	  	  
3.  devido	  ao	  distanciamento	  entre:	  	  

1.  os	  ganhos	  de	  produ3vidade	  industrial	  e	  	  
2.  os	  salários	  reais	  pagos	  aos	  trabalhadores.	  
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Duas	  alternaJvas	  de	  	  
financiamento	  a	  termo	  

1.   financiamento	  indireto	  via	  intermediários	  financeiros,	  	  
entrada	  de	  capital	  estrangeiro,	  mecanismo	  cambial,	  	  
tributação	  e/ou	  outro	  instrumento	  governamental;	  

2.   financiamento	  direto	  (ou	  autofinanciamento)	  via	  	  
reinversão	  de	  lucro	  da	  indústria,	  acumulado	  em	  função	  de:	  	  
	  

1.   redistribuição	  de	  renda	  entre	  o	  setor	  industrial	  e	  o	  agrícola	  	  
implícita	  em	  suas	  relações	  de	  troca,	  	  

2.   aumento	  da	  produJvidade	  industrial	  acima	  dos	  salários	  reais,	  	  
e	  ampliado	  por	  remarcação	  de	  preços	  em	  ritmo	  superior	  aos	  custos.	  	  
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Esgotamento	  do	  mecanismo	  
inflacionário	  de	  financiamento	  

•  A	  aceleração	  
generalizada	  da	  
remarcação	  de	  preços	  
esteriliza	  esse	  
instrumento	  de	  
mobilização	  de	  
recursos,	  via	  
sobrepreços,	  para	  gerar	  
fundos	  próprios.	  	  

•  O	  financiamento	  a	  
longo	  prazo	  das	  
a%vidades	  produ%vas	  
de	  empresas	  brasileiras	  
ficou,	  então,	  na	  
dependência	  da	  criação	  
de	  novos	  mecanismos	  
ins3tucionais	  de	  
canalização	  de	  fundos	  
de	  terceiros.	  

27	  



Quarto	  Ciclo	  

•  Tem	  duração	  de	  cerca	  
de	  30	  anos	  e	  inicia-‐se	  
com	  a	  reforma	  do	  
sistema	  financeiro,	  	  
em	  1964.	  

•  Há,	  novamente,	  um	  
período	  curto	  de	  
abertura	  financeira,	  
nos	  anos	  70.	  

•  Após	  uma	  “crise	  da	  	  
dívida	  externa”	  decenal	  	  
(anos	  80),	  o	  ciclo	  	  
encerra-‐se,	  em	  1994,	  	  
com	  a	  virtual	  destruição	  	  
do	  sistema	  de	  regras	  e	  
contratos	  indexados	  	  
que	  vigorou	  a	  par%r	  da	  
mencionada	  reforma.	  
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Redistribuição	  de	  Renda	  
•  O	  mecanismo	  inflacionário	  resulta	  em	  redistribuição	  de	  renda,	  

tanto	  entre	  classes	  sociais	  (por	  exemplo,	  devido	  à	  queda	  de	  
salários	  reais),	  quanto	  entre	  capitalistas	  de	  diferentes	  setores	  
(por	  exemplo,	  entre	  exportadores	  e	  importadores).	  	  

•  Agrava-‐se	  a	  concentração	  de	  renda,	  após	  1964,	  	  
quando	  passa	  a	  exis%r	  na	  prá%ca	  um	  sistema	  bi-‐monetário	  com	  	  
1.	  a	  “moeda	  de	  rico”	  (indexada)	  e	  	  
2.	  a	  “moeda	  de	  pobre”	  (desprotegida	  da	  corrosão	  inflacionária).	  	  

•  Os	  que	  têm	  aplicações	  no	  mercado	  financeiro	  tornam-‐se	  
“sócios	  da	  inflação”,	  recebendo	  a	  correção	  monetária	  como	  
dividendo.	  
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Alterações	  no	  
sistema	  contratual	  brasileiro	  

•  Quando	  há	  	  
a	  generalização	  da	  
indexação,	  surge	  	  
a	  ameaça	  de	  
hiperinflação	  aberta,	  
esgotando-‐se	  a	  
funcionalidade	  desse	  
mecanismo	  perverso	  de	  
transferência	  de	  renda.	  	  

•  O	  Plano	  Real,	  em	  1994,	  
resulta	  de	  uma	  intervenção	  
arbitrária	  no	  sistema	  
contratual	  brasileiro	  então	  
em	  vigor.	  	  

1.  Todos	  os	  contratos	  
trabalhistas	  e	  de	  aluguéis	  
são	  alongados	  de	  maneira	  
compulsória.	  	  

2.  Todas	  as	  cláusulas	  de	  
reajuste	  em	  prazo	  inferior	  
a	  um	  ano	  e	  as	  de	  
indexação	  são	  proibidas.	  
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Estabilização	  cambial	  

•  O	  Plano	  Real	  foi	  mais	  
uma	  dentre	  as	  várias	  
tenta3vas	  de	  
estabilização	  cambial,	  
seja	  em	  padrão-‐ouro,	  
seja	  em	  padrão-‐dólar,	  
ocorridas	  em	  nossa	  
história	  monetária.	  	  

•  Este	  fenômeno	  recorrente	  é	  
resultado	  da	  desvalorização	  
conHnua	  da	  moeda	  nacional.	  	  

•  Esta	  faz	  com	  que	  quan3as	  fixas,	  
quando	  pagas	  em	  ouro	  ou	  dólar	  
–	  como	  é	  o	  caso	  do	  pagamento	  
de	  dívida	  externa	  e	  
importações	  –	  convertam-‐se	  
em	  aumentos	  nominais	  de	  
despesa	  em	  moeda	  nacional.	  	  
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Ciclo	  Neoliberal	  

•  Nos	  anos	  90,	  novamente	  ganham	  hegemonia	  
políJca	  os	  que	  acham	  que	  o	  Brasil	  deve	  
aceitar,	  como	  fato	  inexorável,	  as	  “regras	  de	  
conduta”	  exigidas	  pelo	  mundo	  globalizado,	  
resignando-‐se	  a	  cumprir	  o	  “dever	  de	  casa”.	  	  

•  Adota-‐se,	  imprevidentemente,	  uma	  ampla	  
abertura	  financeira. 
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Macaqueação	  de	  comportamento	  
•  Não	  é	  raro	  o	  sonho	  de	  1.	  obter	  os	  prés%mos	  do	  mercado	  

financeiro	  internacional	  	  e	  2.	  cons%tuir	  uma	  “moeda	  forte”	  
simplesmente	  macaqueando	  o	  comportamento	  ortodoxo,	  	  
1.	  exigido	  pelos	  credores	  e	  	  
2.	  sustentado	  pelo	  pensamento	  econômico	  dominante.	  

•  Sob	  diferentes	  rótulos	  –	  de	  papelistas	  versus	  metalistas	  	  
a	  neonacionalistas	  versus	  neoliberais,	  passando	  por	  
desenvolvimen3stas	  versus	  monetaristas	  –,	  trava-‐se	  	  
um	  debate	  ideológico	  no	  Brasil,	  desde	  meados	  do	  século	  passado,	  
a	  respeito	  da	  formulação	  adequada	  da	  polí3ca	  econômica.	  	  

•  Para	  os	  ortodoxos,	  é	  necessário	  sempre	  “fazer	  o	  dever	  de	  casa”,	  
isto	  é,	  seguir	  as	  regras	  de	  condutas	  impostas	  de	  fora	  para	  dentro.	  
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Liberalização	  versus	  Repressão	  Financeira:	  
Resultados	  

•  Pela	  análise	  histórica,	  fica	  clara	  a	  diferença	  do	  	  
período	  de	  “liberalização	  financeira”	  em	  relação	  ao	  
período	  de	  “repressão	  financeira”	  anterior,	  	  
quanto	  à	  taxa	  de	  crescimento	  do	  PIB	  nacional.	  	  

•  A	  economia	  brasileira	  registrou	  seu	  período	  de	  maior	  
crescimento	  entre	  1947	  e	  1981:	  6,8%	  ao	  ano.	  	  

•  Desde	  o	  desmanche	  do	  Estado	  DesenvolvimenJsta,	  	  
durante	  as	  “duas	  décadas	  perdidas”,	  a	  taxa	  média	  de	  
crescimento	  anual	  do	  PIB	  foi	  de	  2,3%,	  com	  uma	  
vola%lidade	  maior.	  
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Especificidade	  do	  	  
capitalismo	  brasileiro	  

•  Um	  dos	  mo%vos	  por	  
que	  o	  funding	  interno	  
não	  atendia	  a	  todas	  	  
as	  necessidades	  do	  
financiamento	  a	  longo	  
prazo	  é	  que	  mais	  da	  
metade	  da	  população	  
brasileira	  não	  3nha	  
sobra	  de	  renda	  líquida	  
para	  aplicar	  no	  mercado	  
financeiro.	  	  

•  A	  maior	  especificidade	  
(e	  perversidade)	  do	  
capitalismo	  brasileiro	  
era	  que	  ele	  %nha	  a	  pior	  
concentração	  de	  renda	  
entre	  os	  grandes	  países	  
industrializados.  	  
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Dedução	  lógica	  

•  A	  dedução	  lógica	  é	  que,	  
ao	  contrário	  do	  que	  
prega	  a	  ortodoxia	  
econômica,	  	  
a	  restrição	  aos	  gastos	  
em	  consumo,	  no	  Brasil,	  
não	  provoca	  nenhum	  
“aumento	  da	  poupança	  
(ex-‐ante)”.	  	  

•  Pelo	  contrário,	  é	  preciso	  
ter	  um	  ganho	  extra	  de	  
renda	  para	  se	  aplicar	  no	  
mercado	  financeiro.	  
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Desconcentração	  da	  renda	  

•  Uma	  melhor	  distribuição	  de	  renda	  propiciaria:	  	  
	  

1.  ampliação	  dos	  gastos	  em	  consumo,	  	  
	  

2.  mul%plicação	  da	  renda	  e	  	  
	  

3.  maior	  “poupança	  ex-‐post”,	  isto	  é,	  	  
elevação	  das	  aplicações	  financeiras	  	  
propícias	  a	  um	  funding	  de	  longo	  prazo.	  
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Operações	  de	  crédito	  
•  Em	  todo	  o	  governo	  FHC,	  a	  evolução	  do	  crédito	  foi	  medíocre,	  

ficando,	  pra%camente,	  estagnado,	  desde	  dezembro	  de	  2000.	  

•  Com	  a	  reestruturação	  patrimonial	  dos	  bancos	  públicos	  
federais,	  em	  maio	  de	  2001,	  o	  saldo	  de	  emprés3mos	  caiu	  	  
em	  termos	  nominais.	  

•  Eles	  não	  recuperaram	  o	  market	  share,	  	  
no	  mercado	  de	  crédito,	  desde	  então.	  

•  Parte	  dos	  recursos	  direcionados	  a	  setores	  prioritários	  	  
foram	  assumidos	  como	  “esqueletos”.	  
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Queda	  na	  parJcipação	  relaJva	  dos	  
bancos	  públicos	  

•  A	  queda	  significa3va	  na	  par3cipação	  rela3va	  dos	  bancos	  
públicos	  em	  contas	  selecionadas	  (a%vos	  totais,	  operações	  de	  
crédito,	  e	  patrimônio	  líquido,	  exceto	  em	  depósitos	  totais	  )	  
ocorreu	  a	  par%r	  do	  segundo	  semestre	  de	  1997,	  
correlacionando-‐se	  com:	  	  
	  

1.  a	  “gestão	  para	  resultados”	  (prioridade	  para	  o	  saneamento	  
patrimonial	  e	  financeiro)	  no	  Banco	  do	  Brasil,	  	  
	  

2.  a	  renegociação	  da	  dívida	  do	  governo	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  
com	  o	  Banespa	  e	  	  
	  

3.  a	  priva3zação	  progressiva	  de	  outros	  bancos	  estaduais.	  
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De	  credores	  dos	  setores	  prioritários	  a	  
carregadores	  de	  dívida	  pública	  

•  A	  parJcipação	  média	  do	  BB	  e	  da	  CEF,	  no	  mercado	  de	  
crédito,	  entre	  1993	  e	  1999,	  foi	  de	  40,4%.	  

•  Em	  junho	  de	  2002,	  um	  ano	  após	  a	  restruturação	  
patrimonial,	  de%nham	  apenas	  21,4%	  do	  total	  de	  operações	  
de	  crédito.	  

•  Em	  compensação,	  trocaram	  os	  “a3vos	  podres”	  por	  Htulos	  da	  
dívida	  pública,	  passando	  a	  carregar	  34,2%	  em	  suas	  carteiras.	  

•  Os	  quatro	  maiores	  bancos	  privados	  de%nham	  pra%camente	  
a	  mesma	  parcela	  de	  operações	  de	  crédito	  que	  os	  quatro	  
maiores	  públicos	  de%nham:	  30%.	  
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Par%cipação	  dos	  bancos	  públicos	  no	  
total	  das	  operações	  de	  crédito	  

Período BB CEF Banespa % Total 

1993 19,23 22,91 9,03 51,17 

1994 20,01 20,49 8,15 48,65 

1995 16,09 22,82 10,50 49,40 

1996 10,71 24,20 12,50 47,40 

1997 11,01 31,05 1,60 43,66 

1998 12,16 32,61 1,86 46,63 

1999 10,70 29,07 1,88 41,66 

Média 14,27 26,16 6,50 46,94 
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Conclusões	  



Conclusões	  

•  Os	  melhores	  
resultados	  são	  ob%dos	  
nos	  períodos	  de	  crise	  
externa,	  em	  que	  a	  
capacidade	  cria3va	  
domés3ca	  é	  posta	  à	  
prova,	  respondendo	  
então	  com	  vontade	  
polí3ca	  e	  inovações	  
financeiras	  internas.  

•  Os	  ganhos	  ob%dos	  em	  
períodos	  de	  abertura	  
financeira	  são	  restritos	  
e	  curtos,	  às	  custas	  de	  
perdas	  sociais	  amplas	  e	  
duradouras,	  entre	  as	  
quais	  o	  próprio	  
subdesenvolvimento	  do	  
mercado	  financeiro	  
nacional. 
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Conclusões	  

•  O	  problema	  de	  obtenção	  de	  funding	  para	  
consolidação	  do	  financiamento	  em	  longo	  prazo	  
reflete	  as	  duas	  faces	  da	  moeda	  (nacional):	  	  

1.  a	  dificuldade	  brasileira	  de	  ter	  dinheiro	  	  
(moeda	  atuando	  como	  meio	  de	  pagamento,	  
medida	  de	  valor	  e	  reserva	  de	  valor),	  e	  	  

2.  a	  de	  obter	  crédito.	  	  
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Lições	  da	  história	  	  
monetária	  e	  financeira	  brasileira	  

•  Desde	  a	  Colônia,	  a	  manutenção	  da	  riqueza	  em	  
nosso	  país	  não	  ocorre	  de	  forma	  estritamente	  
monetária;	  no	  passado,	  predomina	  o	  estoque	  de	  
riqueza	  em	  escravos,	  terras,	  engenhos,	  imóveis	  
urbanos	  etc.	  	  

•  Após	  a	  Independência,	  as	  emissões	  de	  Htulos	  de	  
dívida	  pública	  fornecem	  lastro	  para	  aplicações	  
financeiras,	  contrapondo-‐se	  –	  parcialmente	  –	  às	  
fugas	  de	  capital	  para	  o	  ouro	  ou	  as	  divisas	  
estrangeiras.	  	  
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Crescimento	  do	  estoque	  de	  	  
Vtulos	  de	  dívida	  pública	  

1.  Ganha	  mercado	  em	  
relação	  aos	  Htulos	  de	  
dívida	  privada	  e	  aos	  
depósitos	  de	  
poupança.	  

2.  Dificulta	  a	  obtenção	  
de	  funding	  interno	  
adequado	  para	  
financiamento	  de	  
longo	  prazo	  por	  parte	  
dos	  bancos	  nacionais	  
públicos	  e	  privados.	  	  
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Período M1 Depósitos Títulos 
Quotasd

e Operações Títulos Tíutlos M4 

de privados 
fundos 

de 
compromi

s 
Federai

s Estaduais e 

poupança renda sadas com (Selic) Municipais 

fixa títulos 

federais 

1994  Dez 12,9 25,9 34,3 12,5 10,3 2,1 100,0 

1995  Dez 10,9 24,6 32,9 17,7 11,8 2,0 100,0 

1996  Dez 8,9 21,6 25,7 28,9 13,6 1,3 100,0 

1997  Dez 11,7 24,2 23,2 24,7 15,3 0,9 100,0 

1998  Dez 11,0 23,6 20,9 26,4 17,6 0,5 100,0 

1999  Dez 11,4 20,2 18,3 33,5 1,7 14,7 0,3 100,0 

2000  Dez 11,4 17,2 15,0 38,9 2,9 14,4 0,3 100,0 

2001  Dez 11,1 15,9 15,6 37,7 2,4 17,0 0,3 100,0 

2002  Ago 11,0 17,8 19,2 35,3 1,5 14,8 0,4 100,0 

Meios	  de	  pagamentos	  ampliados	  	  
(em	  %)	  
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Recorrência	  à	  dívida	  externa	  
•  Recorre-‐se	  à	  dívida	  externa,	  em	  circunstâncias	  de	  

abertura	  financeira,	  com:	  
	  

1.  uma	  visão	  curto-‐prazista	  e	  	  
2.  um	  efeito	  perverso	  para	  as	  futuras	  gerações.	  	  

•  Em	  períodos	  de	  fechamento,	  soluções	  heterodoxas	  
extra-‐mercado,	  	  %po	  cons%tuição	  de:	  	  
	  

1.  fundos	  para-‐fiscais,	  e	  	  
	  

2.  mecanismos	  cambiais	  e	  inflacionários,	  	  
conseguem	  propiciar	  o	  financiamento	  do	  
desenvolvimento	  econômico	  brasileiro.	  	  

48	  



Novo	  ciclo	  de	  dependência	  

•  Infelizmente,	  logo	  
esses	  mecanismos	  de	  
financiamento	  se	  
esgotam	  e	  o	  “canto	  da	  
sereia”,	  emi%do	  pelo	  
endividamento	  
externo,	  soa	  
novamente,	  dando	  
início	  a	  um	  novo	  ciclo	  
de	  dependência.	  
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fercos@eco.unicamp.br	  
h@p://fernandonogueiracosta.wordpress.com/	  


